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คํานํา 

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจําป 2549 ไดรับมอบหมายจากสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรใหดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ในรอบป

การศึกษา 2549 (1 มิถุนายน 2549 – 31 พฤษภาคม 2550) ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550  เพื่อใหเกิดการ

พัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการประเมินฯ หวังเปนอยางย่ิงวาผลการประเมิน

คร้ังนี้ จะเปนประโยชนโดยตรงตอสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ และเกิดประโยชนโดยรวมตอสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
 

  หนา 

คํานํา   

สวนท่ี 1 บทนํา  

 วัตถุประสงคการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  1 

 วิธีการดําเนินงาน  1 

สวนท่ี 2 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 ตารางผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายตัวบงชี้ 2 

 ตารางสรุปคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายมาตรฐาน 4 

 

สวนท่ี 3 

จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

สิ่งท่ีคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในเสนอใหทําการแกไข 

5 

7 

 การลงนามของคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 

 

 
 
 
 
 



 

 หนา 1 จาก 9

สวนที่ 1 

บทนํา 

 

วัตถุประสงคหลักของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสํานักตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนดขึ้น โดยวิเคราะห/

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและได

มาตรฐานที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด 

2. ใหสํานักทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ

และมาตรฐานที่ตั้งไว 

3. ใหสํานักทราบจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดาํเนินงานเพื่อ

เสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่องตอไป 

4. เตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

วิธีการดําเนินงาน  

1. ศึกษารายงานการประเมินตนเองของหนวยงานและเอกสารประกอบ 

2. ประชุมรวมกับคณะผูบริหารหนวยงานและบุคลากร 

3. เย่ียมชมสถานที่  สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 

4. ประชุมรวมกับหนวยงานที่ไดรับการประเมินเพื่อรายงานผลการประเมินขั้นตนดวยวาจา 

5. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 หนา 2 จาก 9 

สวนที่ 2 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตารางผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายตัวบงชี้ 

คะแนนประเมิน เหตุผล/ขอสงัเกต 
(กรณีผลคะแนนไมสอดคลอง) 

ตัวบงชี้ น้ําหนัก
ประเมิน
โดย 

  อ
ิงเ
ก
ณ
ฑ
 

พั
ฒ
น
าก
าร

 

บ
รร
ล
ุเป
าห
ม
าย

 

รวม  

1. มาตรฐานดานคุณภาพการใหบริการ 40     5  

(สํานัก) - - - N/A 1.1 

 

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

6.66 

 กรรมการ  : - - - N/A 

 

(สํานัก) 3 1 1 5 1.2 ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของสวน

ราชการ 

6.66 

กรรมการ  : 3 1 1 5 

 

(สํานัก) 3 1 1 5 1.3 การใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานและเครือขาย 6.67 

กรรมการ  : 3 1 1 5 

 

(สํานัก) 3 1 1 5 1.4 

 

การใหบริการดานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   

 

6.67 

กรรมการ  : 3 1 1 5 

 

(สํานัก) 3 1 1 5 1.5 การใหบริการดานโสตทัศนูปกรณ 6.67 

กรรมการ  : 3 1 1 5 

 

(สํานัก) 3 1 1 5  1.6 การใหบริการดาน helpdesk และการติดตั้งบริการ  

บํารุงรักษาคอมพิวเตอร 

 

6.67 

กรรมการ  : 3 1 1 5  



 

 หนา 3 จาก 9 

คะแนนประเมิน เหตุผล/ขอสงัเกต 
(กรณีผลคะแนนไมสอดคลอง) 

ตัวบงชี้ น้ําหนัก
ประเมิน
โดย 

  อ
ิงเ
ก
ณ
ฑ
 

พ
ัฒ
น
าก
าร

 

บ
รร
ล
ุเป
าห
ม
าย

 

รวม  

2. มาตรฐานดานการบริการวิชาการแกสังคม 20     5  

(สํานัก) 3 1 1 5 2.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแกสังคม
ตออาจารยประจํา 

6.67 
 

กรรมการ  : 3 1 1 5 

 

(สํานัก) 3 1 1 5 2.2 คาใชจาย และมูลคาของสํานักในการบริการวิชาการ

และวิชาชีพเพือ่สังคมตออาจารยประจํา 

6.67 

กรรมการ  : 3 1 1 5 

 

(สํานัก) 3 1 1 5 2.3 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดคอมพิวเตอร 

และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา 

6.66 

กรรมการ  : 3 1 1 5 

 

3. มาตรฐานดานการพัฒนาสํานักและบุคลากร 20     5  

(สํานัก) 3 1 1 5 3.1 ระดับคุณภาพของกรรมการสํานัก 5 

กรรมการ  : 3 1 1 5 

 

(สํานัก) 3 1 1 5 3.2 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร

สถาบัน 

5 

กรรมการ  : 3 1 1 5 

 

(สํานัก) 3 1 1 5 3.3 ศักยภาพของระบบฐานขอมูล เพื่อการบริหาร การ

เรียนการสอนและการวิจัย 

5 

กรรมการ  : 3 1 1 5 

 

(สํานัก) 3 1 1 5 3.4 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการ

พัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ 

 

5 

กรรมการ  : 3 1 1 5 

 



 

 หนา 4 จาก 9 

คะแนนประเมิน เหตุผล/ขอสงัเกต 
(กรณีผลคะแนนไมสอดคลอง) 

ตัวบงชี้ น้ําหนัก
ประเมิน
โดย 

  อ
ิงเ
ก
ณ
ฑ
 

พ
ัฒ
น
าก
าร

 

บ
รร
ล
ุเป
าห
ม
าย

 

รวม  

4. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 20     2  

(สํานัก) 2 0 0 2 4.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

10 

กรรมการ  : 2 0 0 2 

 

(สํานัก) 2 0 0 2 4.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 10 

กรรมการ  : 2 0 0 2 

 

 

 

ตารางสรุปคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายมาตรฐาน 

หนวยงานประเมิน

ตนเอง 

คณะอนุกรรมการประเมิน

ฯ มาตรฐาน 

คะแนน ผล คะแนน ผล 

ตัวบงชี้ที่ปรับคะแนน 

(กรณีที่การประเมินไมสอดคลอง

กัน) 

1. มาตรฐานดานคุณภาพการใหบริการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก  

2. มาตรฐานดานการบริการวิชาการแกสังคม 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก  

3. มาตรฐานดานการพัฒนาสํานักและบุคลากร 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก  

4. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 2.00 ควรปรับปรุง 2.00 ควรปรับปรุง  

รวม 4.40 ดี 4.40 ดี  

 

 



 

 หนา 5 จาก 9 

     จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

มาตรฐาน จุดแข็ง จุดออน ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. มาตรฐานดานคุณภาพ
การใหบริการ 

 

  จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ 
เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจของผูใชบริการ และ
นํามาปรับปรุงแกไข 

2. มาตรฐานดานการ
บริการวิชาการแกสังคม 

 

สถาบันมีการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศเขามาใชในการสนับสนุน

การเรียนการสอน การเรียนรูดวย

ตนเอง 

 

 1. สงเสริมการทํากิจกรรมกับหนวยงานภายนอก
อยางจริงจังและสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความ
รวมมือที่เปนประโยชนแกทุกฝาย 

2. ศึกษาปญหาและความตองการของชุมชน 
เ พื่อใหบริการวิชาการแกชุมชนไดตรงตาม
ความตองการ 

3. มาตรฐานดานการพัฒนา

สํานักและบุคลากร 

1. แผนยุ ทธศาสตรของสํานัก

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

ของสถาบัน 

2. สถาบันไดจัดสรรงบประมาณ

เพื่อใชในการดําเนินการตาม

มาตรการดังกลาว 

3. สถาบันไดกําหนดหนวยงานที่

รับผิดชอบโดยตรงในการ

บริหารจัดการสารสนเทศให

ครอบคลุมความตองการใชงาน

และคุณภาพงาน 

4. สถาบันมีระบบเครือขาย 

(Network ) ทั้งเครือขายแบบ 

1. ความตองการใชระบบของผูใชงานมี

ความหลากหลายทําใหไมสามารถ

กําหนดความตองการไดชัดเจนรวมถึง

ยังขาดการมองภาพรวมในการใชขอมูล

รวมกันกับสวนราชการที่เกี่ยวของ   

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น

จึงไมสามารถรองรับระบบงานและ

กระบวนงานของสถาบันไดทั้งหมด 

2. จํานวนบุคลากรที่มีความรูความสามารถ 

และความเชี่ยวชาญดานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นยังไมเพียงพอ

ตอการสนับสนุนการพัฒนาระบบ

สารสนเทศของสถาบันใหได 

1. ควรมีแผนและสงเสริมในการนําความรูและ
ประสบการณจากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพมาใช 

2. สงเสริมการทํากิจกรรมกับหนวยงานภายนอก
อยางจริงจังและสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความ
รวมมือที่เปนประโยชนแกทุกฝาย 

3. ศึกษาปญหาและความตองการของชุมชน 
เ พื่อใหบริการวิชาการแกชุมชนไดตรงตาม
ความตองการ 

 
 
 



 

 หนา 6 จาก 9 

จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

มาตรฐาน จุดแข็ง จุดออน ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

Wired LAN และ Wireless 

LAN  ที่ครอบคลุมทั่วทั้ง

สถาบัน สนับสนุนใหทุก

หนวยงานสามารถใชระบบ

สารสนเทศเชื่อมโยงขอมูลกัน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

3. ทีมที่ปรึกษาจากภายนอกที่ดําเนินการ

พัฒนาระบบฐานขอมูลไมเขาใจลักษณะ

หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบัน

บางสวน    ทําใหระบบไมสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูใชได

สมบูรณ 

4. บุคลากรบางสวนของสถาบันยังขาด

ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือไมเขาใจลักษณะขั้นตอนการ

ทํางานของระบบ  มีการบันทึกขอมูลเขา

สูระบบผิดพลาด   ทําใหผูที่มสีิทธิ์

เขาถึงขอมูลตองเปนผูปรับปรุงแกไข

ขอมูล 

5. หนวยงานราชการภายนอกที่เกี่ยวของ

ในการเชื่อมโยงขอมูลไมไดตระเตรียม

การใหพรอมตอการรองรับการสงขอมูล

จากระบบฐานขอมูลของสถาบัน 

4. มาตรฐานดานการประกัน
คุณภาพ 

 

  ควรนําขอเสนอแนะตาง ๆ ในแตละตัวบงชีม้า
กําหนดเปนแผนดําเนินงานในปตอไป 
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สวนที่ 3 

สิ่งทีค่ณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในเสนอใหทําการแกไข 

 

สวนท่ีสํานักดําเนินการ 
ประเด็น สิ่งท่ีกรรมการเสนอใหแกไข 

แกไขตามกรรมการ เหตุผลท่ีไมแกไข 

สวนนํา 

ประวัติความเปนมา 

 

ปรัชญา  ปณิธาน   

วิสัยทัศน  พันธกิจ 

 

 

ควรเพิ่มเติมการหยุดรับนักศึกษาดวย 

 

ควรปรับปรุงเพื่อใหมีความสอดคลองกับ

ภาระกิจในปจจุบันของสํานัก  ซ่ึงมุงสู

งานบริการและพัฒนาบุคลากรแทนการ

ผลิตบัณฑิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยูระหวางการปรับเปลี่ยน

ปรัชญา  ปณิธาน  

วิสัยทัศน  พันธกิจ จะตอง

ใหบุคลากรของสํานักมีสวน

รวมในการกําหนดดวย 

สวนท่ี  2 

1. มาตรฐานดาน

คุณภาพการ

ใหบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. มาตรฐานดาน

การบริการ

วิชาการแก

สังคม 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี  1.1  ควรนํารายงานโครง 

การพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจ

ตอบริการภายในสถาบัน  มกราคม  

2550  ในหนา  36  ตารางที่  3.6  

คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอ

อุปกรณและเทคโนโลยีของสถาบันมา

คํานวณดวย 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี  2.1  รอยละของกิจกรรม/

โครงการบริการวิชาการแกสังคมตอ

อาจารยประจําสํานัก  ควรนํางานสอน

ของอาจารยในสํานักท่ีไปบรรยายตาม

คณะมารวมคํานวณดวย 

 

ตัวบงช้ีท่ี  2.2  หากสํานักนํางานสอน

ของอาจารยท่ีบรรยายตามคณะตาง ๆ 

มาคํานวนดวยแลว  ขอใหนําคาบรรยาย

เปนมูลคาในการดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื่องจากรายงานโครงการ

พัฒนาระบบประเมินความ

พึงพอใจตอบริการภายใน

สถาบัน  มกราคม  2550 

นั้นไดสํารวจเฉพาะ

นักศึกษาเทานั้น ซ่ึงสํานัก

กําลังดําเนนิการทําการ

สํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ท้ังบุคลากรและ

นักศึกษาซ่ึงผลสํารวจที่ได 

สามารถนํามาใชในการ

ประเมินตนเองปการศึกษา 

2550 
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สวนท่ีสํานักดําเนินการ 
ประเด็น สิ่งท่ีกรรมการเสนอใหแกไข 

แกไขตามกรรมการ เหตุผลท่ีไมแกไข 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี  2.3  เกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา  

นอยกวา หรือเทากับ 7,000  บาท  ถือ

วาไมเหมาะสม  ควรเพิ่มวงเงนิอีก 

 เปนเกณฑสถาบันที่ใช

รายงานผลการประเมินของ

ก.พ.ร. ในตัวชีว้ัดท่ี 19 

3. มาตรฐานดาน

การพัฒนาสํานัก

และบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี  3.2  สํานักควรมีการนํา

คณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธมา

แสดงดวย 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี  3.3  สํานักควรนําเกณฑ

ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ของระบบฐานขอมูลมาแสดงไวดวย  

เชน  เกณฑกําหนดคะแนนของ กพร. 

 

 

 

แกไขโดยใชรายงาน

การประชุมของ

กรรมการสํานักและ

อาจารยในการจัดทํา

และทบทวนแผนกล

ยุทธ 

 

แกไขโดยนํา 

Preventive 

Maintenance 

Report มาเพิม่เติม

เปนหลักฐาน สวน

เกณฑกําหนดคะแนน

ใชเกณฑตัวชีว้ัดท่ี 7 

ของ สกอ. 

 

4. มาตรฐานดาน

การประกัน

คุณภาพ 

ควรนํารายงานการประเมินตนเองที่ผาน

คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ข้ึน Web ดวย 

 

 

 

ขอเสนอแนะ 

1. สํานักควรเพิ่มมาตรฐานดานงานวิจัย เนื่องจากสํานักยังคงมีอาจารยปฏิบัติงานอยู  อาจารยสามารถสรางผลงานวิจัย

ทางดานงานบริการ 

2. สํานักควรเพิ่มมาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  เชน  การจัดลงนามถวายพระพรทาง  Website  

การเปดให  download เพลงพอของแผนดิน  เปนตน  โดยมีการสรางดัชนีตัวชี้วดัจากจํานวนกิจกรรม  และ

ผูเขารวมกิจกรรม 

3. สํานักควรพัฒนามาตรฐานดานการประกันคุณภาพ เชน  การพัฒนาดัชนีตัวชี้วัด  และเชิญบุคลากรภายนอกสํานัก  

เขามารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เปนตน 
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ลงนาม...................................................... ประธาน 

(รองศาสตราจารย ดร.พาชิตชนัต  ศิริพานิช) 

 

ลงนาม...................................................... กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย นวลนดา  สงวนวงษทอง) 

 

ลงนาม...................................................... กรรมการ 

(อาจารยปราโมทย  ลือนาม) 

 

ลงนาม...................................................... กรรมการ 

(อาจารยอภิรัตน บุรพิพัฒน) 

 

ลงนาม...................................................... กรรมการและเลขานุการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิพุธ  อองสกุล) 

 



 
 
 

รายงานประเมินตนเอง ปการศึกษา 2549 
(Self  Assessment  Report) 

 
 
 
 
 

การใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อโสตทัศน 
 
 
 
 
 
 

ของ 
สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

13  พฤศจิกายน 2550 
 
 
 



 
คํานํา 

 

 สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศไดเร่ิมจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 

Report : SAR)  เพื่อรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษามาตั้งแตปการศึกษา  2544  โดย

ในขณะนั้นสํานักมีพันธกิจเฉพาะดานการจัดการฝกอบรม และจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  

ตอมาในป 2546 สํานักไดรวมกับคณะบริหารธุรกิจเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ  ในลักษณะเปนโครงการรวม  ในป  2547  สถาบันไดโอนภาระงานดานเทคโนโลยีท่ีอยูใน

ความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆไดแก ศูนยเทคโนโลยี  งานโสตทัศนศึกษาของกองบริการการศึกษา  และ

ศูนยสารสนเทศเพื่อการบริหาร มาอยูในความรับผิดชอบของสํานัก เพื่อความเปนเอกภาพในการบริหารงานดาน

เทคโนโลยี ทําใหภารกิจของสํานักเนนหนักไปในดานการใหบริการเทคโนโลยี และสงผลใหโครงการรวม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศหยุดรับนักศึกษาตั้งแตภาค 2 ปการศึกษา 

2549 

 การจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับประจําปการศึกษา  2549 (1 มิ.ย.49 –31พ.ค. 50) นี้สํานักได

กําหนดใหมีการประเมินเฉพาะภารกิจดานการใหบริการเทคโนโลยี   โดยไดกําหนดเกณฑในการประเมินเปน  

4  มาตรฐาน ไดแก   1) มาตรฐานดานคุณภาพการใหบริการ   2) มาตรฐานดานการบริการวิชาการแกสังคม   

3) มาตรฐานดานการพัฒนาสํานักและบุคลากร     และ 4) มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 

 รายงานการประเมินตนเองชวยใหสํานักทราบถึงจุดออน จุดแข็งของการดําเนินงานการใหบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อโสตทัศน ซ่ึงชวยใหสํานักใชเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของภาระ

งานดานตาง ๆ   เพื่อเปาหมายของการเปนองคกรคุณภาพหนึ่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

 

    

     ผูชวยศาสตราจารย 

           (สุทธิชัย  สุทธิทศธรรม) 

      รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 

             สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 

        กันยายน  2550 
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รายงานการประเมินตนเอง สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปการศึกษา 2549 หนา 1 จาก 35

สวนที่ 1 

บทนํา 

 
ประวัติความเปนมา 

   สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ เดิมชื่อ    “ศูนยการศึกษาระบบสารสนเทศ”     กอตั้งข้ึนเมื่อ

วันที่  27 กรกฎาคม  พ.ศ. 2527  โดยความรวมมือของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรกับบริษัท ไอบีเอ็ม 

ประเทศไทย จํากัด  วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรทางคอมพิวเตอร ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน  ตอมาใน

ป 2532  ไดยกฐานะขึ้นเปนสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ      

ในป 2535  สถาบันไดมอบหมายใหสํานักเปดสอนวิชา สศ.400 ความรูเบื้องตนทางคอมพิวเตอร

แกนักศึกษาทุกคณะของสถาบัน     เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพทางคอมพิวเตอรใหแกนักศึกษา    จึงทําให

สํานักมีภาระงานดานการสอนนักศึกษาเพิ่มข้ึน และงานนี้ไดดําเนินตอเนื่องมาถึงปจจุบัน  ใหบริการแก

นักศึกษาไปแลวจํานวน 2,213 คน ในปการศึกษา 2548 มีนักศึกษาลงทะเบียนจํานวน 73 คน และเปดสอน

วิชา สศ.800 ระบบสารสนเทศดวยคอมพวิเตอร   สําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต     คณะรัฐประศาสนศาสตร 

จํานวน 18 คน 

ในป 2541 สํานักไดรับอนุมัติใหเปดสอนหลักสูตร “ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อผลิตบุคลากรที่ทําหนาที่พัฒนาระบบงานเพื่อการใชงานในการ

ประกอบการขององคกรท้ังในภาคธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐ และเพื่อสนองตอบตอความ

ตองการบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ  ซ่ึงมีผูสําเร็จการศึกษาไปแลว 6 รุน รวมทั้งส้ิน  

60 คน 

ในป 2546 สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศโดยความรวมมือกับคณะบริหารธุรกิจ  ไดรับอนุมัติให

เปดสอนหลักสูตร “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อบูรณาการศาสตรดาน

การบริหารจัดการธุรกิจ  และศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาดวยกัน  ท้ังนี้เพื่อปรับการศึกษาใหสอดรับ

กับแนวคิดใหมๆ ทางเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึน  และสนองตอบความตองการการใชงานเทคโนโลยีขององคกรและ

ประเทศ     

ในป 2547  ณ วันที่  1  พฤศจิกายน  สถาบันไดมีคําส่ังท่ี 754/2547  ใหโอนภาระงานในความ

รับผิดชอบของศูนยเทคโนโลยี  งานโสตทัศนศึกษาของกองบริการการศึกษา  และศูนยสารสนเทศเพื่อการ

บริหาร  มาอยูในความรับผิดชอบของสํานัก  เพื่อใหการดําเนินงานดานเทคโนโลยีมีความเปนเอกภาพ   

ตอมาใน ภาค 2 ปการศึกษา 2549  หลกัสูตร “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศ”  ไดหยุดรับนักศึกษา ทําใหงานของสํานักเนนหนักไปที่การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และเทคโนโลยีการศึกษา 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ  

ปรัชญาและปณิธาน    

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศมีจุดมุงหมายในการพัฒนาบุคลากรทางคอมพิวเตอร ผาน

กระบวนการในการเรียนการสอน การฝกอบรม การใหบริการวิชาการ และเพ่ือสนับสนุนสถาบันในการ

ดําเนินการตามพันธกิจดวยการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อโสตทัศน ดังนี้ 

1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยเปนหลักสูตรท่ีดําเนินการรวมกับคณะบริหารธุรกิจ  

2. พัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรใหแกนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบัน 

ในวิชาความรูเบ้ืองตนทางคอมพิวเตอร  

3. จัดฝกอบรมดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหกับบุคลากรของสถาบัน ตั้งแตระดับ

ผูใชงานจนถึงระดับผูบริหาร 

4. ใหบริการวิชาการดานคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศแกหนวยงานภายนอก อาทิ 

การศึกษาวิเคราะหและจัดวางระบบงาน การวางแผนดานระบบสารสนเทศ ฯลฯ  

5. ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อโสตทัศนแก อาจารย นักศึกษาและบุคลากรภายใน

สถาบัน เพื่อใหการดําเนินพันธกจิของสถาบันเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

 

วิสัยทัศน   

มุงสูการสรางคน สรางองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสถาบัน 

 

พันธกิจ 

1. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี

การศึกษา เพื่อพัฒนาองคกรและประเทศ 

2. เปนแหลงความรูดานการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร  

3. ใหบริการงานเทคโนโลยีเพื่อเสริมศักยภาพของสถาบันในการดําเนินการตามภารกิจ 

 

โดยในสวนของงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา   สํานักไดยึดหลักการ

บริการที่มุงเนนประสิทธิภาพการทํางานใน 4 ดาน (4S) ไดแก SMART, SMOOTH, SECURE และ SPEEDY 

ซ่ึงสามารถอธิบายความหมายไดดังนี้ 

SMART     หมายถึง การปฏิบัติงานที่ถูกตอง และมีความรูจริง 

 SMOOTH  หมายถึง ความราบรื่น ไมติดขัดในการดําเนินงาน 

SECURE    หมายถึง ความมั่นคงปลอดภัย 

SPEEDY    หมายถึง ความรวดเร็วทันตอความตองการใชงาน 

 
โครงสรางสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 

ตามแผนภูมิท่ี 1 การจัดแบงหนวยงานสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  ดังตอไปนี้
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สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ มีภาระหนาท่ี และความรับผิดชอบ  ดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาพัฒนาและติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อสนับสนุนภารกิจของสถาบัน 

2. วางแผนดานเทคโนโลยีการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนองความตองการอยางมี

ระบบ 

3. ดู แล และควบคุมระบบเครือขายสถาบัน และเครื่องคอมพิวเตอรของสถาบันในสวนที่รับผิดชอบ  

4. ใหบริการดานการใชคอมพิวเตอรและจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

5. ดูแล รักษา และซอมบํารุงอุปกรณท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ใหบริการแกคณาจารย และนักวิชาการของสถาบัน ในการจัดทําส่ือการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพ 

7. รับผิดชอบการอบรม ใหแกนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน 

8. ใหบริการปรึกษา  และฝกอบรมแกบุคลากรของสถาบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. รับผิดชอบดานเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10. รับผิดชอบการเรียนการสอน โครงการรวมระดับปริญญาโท 

 

การจัดอัตรากําลัง 

  ปจจุบันสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศมีอัตรากําลัง 40 อัตรา ปรากฏดังแผนภูม ิ

ตอไปนี้ 
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อาคารสถานที่ 

  สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศมีสํานักงานตั้งอยูท่ีอาคาร 6 ชั้น 1-3 พื้นที่ประมาณ 1,772 

ตารางเมตร  อาคารเอนกประสงค ชั้น 5 พื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตร  และอาคารจอดรถ ชั้น 2  มีพื้นที่

ประมาณ 80 ตารางเมตร  โดยแบงพื้นที่ใชสอยดังนี้ 

อาคาร 6               ชั้นลาง เปนที่ตั้งของหองปฏิบัติการ 4 

      ชั้น 2 เปนสํานักงานเลขานุการและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  หองเก็บวัสดุ 

      ชั้น 3 เปนหองผูบริหารสํานัก หองอาจารย หองประชุม หองเรียน และหองปฏิบัติการ 

   คอมพวิเตอร 

อาคารเอนกประสงค ชั้น 5 เปนที่ตั้งของหองปฏิบัติการ 1,  2 และ 3  หอง Server  หองประชุม  หองทํางาน 

                           ของสายงานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาระบบสารสนเทศ สายงานบริการคอมพิวเตอร   

                           ส่ือสารสนเทศและสื่อโสตทัศน 

อาคารจอดรถ          ชั้น 2  เปนที่ตั้งของหนวยวิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบงาน 

 

 งบประมาณ 

  ในปงบประมาณ 2549  สํานักไดรับการจัดสรรงบประมาณจากแหลงเงินทุนตาง ๆ ดังนี้ 

- งบประมาณแผนดิน       613,600 บาท 

- งบประมาณเงินรายไดสถาบัน      9,836,760 บาท 

- งบสํานัก            255,000 บาท 

- งบเงินทุนสํานัก               66,000  บาท 

- งบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี         8,434,400 บาท 

                               รวมทั้งสิ้น                  19,205,760  บาท  
 

จะเห็นไดวานับตั้งแตเร่ิมกอตั้งมา สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศไดดําเนินงานตาม

ปรัชญาและปณิธานในการกอตั้ง โดยมุงเนนที่การใหบริการ การพัฒนาและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศแก

หนวยงานและประชาคมภายในสถาบัน และมุงเนนการพัฒนาบุคลากรทางคอมพิวเตอร ท้ังในรูปของการเรียน

การสอน การฝกอบรม และการใหบริการวิชาการ  
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สวนที่ 2 
ตารางสรุปผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน รายตวับงช้ี 

คะแนนที่ได 

ตัวบงช้ี 

น้ํ
าห
นั
ก

 

อิง
เก
ณ
ฑ
 

พ
ัฒ
น
าก
าร

 

บ
รร
ลุ
เป
าห
ม
าย

 

รว
ม

 

1. มาตรฐานดานคุณภาพการใหบริการ 40    5 

1.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 6.66 - - - N/A

1.2 ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของสวนราชการ 6.66 3 1 1 5 

1.3 การใหบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานและเครือขาย 6.67 3 1 1 5 

1.4 การใหบริการดานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   6.67 3 1 1 5 

1.5 การใหบริการดานโสตทัศนูปกรณ 6.67 3 1 1 5 

1.6 การใหบริการดาน helpdesk และการติดต้ังบริการ  บํารุงรักษาคอมพิวเตอร 6.67 3 1 1 5 

2. มาตรฐานดานการบริการวิชาการแกสังคม 20    5 

2.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวชิาการแกสังคมตออาจารยประจํา 6.67 3 1 1 5 

2.2 คาใชจาย และมูลคาของสํานักในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสังคมตออาจารย

ประจํา 

6.67 3 1 1 5 

2.3 คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุดคอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา 
6.66 3 1 1 5 

3. มาตรฐานดานการพัฒนาสํานักและบุคลากร 20    5 

3.1 ระดับคุณภาพของกรรมการสํานัก 5 3 1 1 5 

3.2 มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรสถาบัน 5 3 1 1 5 

3.3 ศักยภาพของระบบฐานขอมูล เพ่ือการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย 5 3 1 1 5 

3.4 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ

ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

5 3 1 1 5 

4. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 20    2 

4.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางตอเนื่อง 

10 2 0 0 2 

4.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 10 2 0 0 2 

รวม 100    4.40
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายตัวบงช้ี 
 

1. มาตรฐานดานคุณภาพการใหบริการ 
ตัวบงช้ี 1.1   ระดับความพงึพอใจของผูรบับรกิาร 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ในปการศึกษา 2549 สถาบันไมมีการสาํรวจระดับความพึงพอใจของผูรับบรกิาร  และสํานักกําลังดําเนินการทําการ

สํารวจความพึงพอใจซึ่งผลการสํารวจที่ไดสามารถนาํมาใชในการประเมินตนเองปการศึกษา 2550  ดังนั้นในปการศึกษา 

2549 จึงไมมีขอมูลระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ 

เกณฑมาตรฐานขั้นต่าํ 

เกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

หนวยวดั : คาเฉล่ีย 1 - 2.4  2.5 – 3.4 ≥  3.5 

การคาํนวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน ป 2547 ป 2548 ป 2549 

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (คาเฉล่ีย) 2.22 2.22 N/A 

คะแนนตามเกณฑข้ันต่ํา 1 1 N/A 

คะแนนประเมนิ 

คะแนน 

 นํ้าหนัก เปาหมาย ผลการดําเนินงาน อิงเกณฑ พัฒนาการ บรรลุ

เปาหมาย 

รวม 

ตัวบงช้ี 1.1 6.66 ≥  3.5 N/A - - - N/A 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปการศึกษา 2549 หนา 9 จาก 35

ดัชนีบงช้ี 1.2   ระดบัคณุภาพของการจดัการสารสนเทศของสวนราชการ 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

- มีการวางระบบขอมูลและสารสนเทศ 

- มีระบบสืบคนขอมูลทางวชิาการและบริการสารสนเทศ 

- มีหนวยงานควบคุมดูแลทาํหนาที่รับผดิชอบอยางมีประสทิธิภาพ 

- มีการประเมินระบบบริการดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

- มีการนําผลประเมินมาปรับปรุงแกไข 

ใชคะแนนตามรายงานผลการปฏิบัติราชการของสถาบันเสนอตอก.พ.ร. พ.ศ. 2549 

เกณฑมาตรฐานขั้นต่าํ 

เกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

หนวยวดั : คะแนน 1 2 ≥ 3 

 

การคาํนวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน ป 2547 ป 2548 ป 2549 

เกณฑที่ไดรับการประเมิน (คะแนน) 3.25 3.25 3.40 

คะแนนตามเกณฑข้ันต่ํา 3 3 3 

 

คะแนนประเมนิ 

คะแนน 

 นํ้าหนัก เปาหมาย ผลการดําเนินงาน อิงเกณฑ พัฒนาการ บรรลุ

เปาหมาย 

รวม 

ดัชนีบงชี้ 1.2 6.66 ≥ 3 3.40 3 1 1 5 

 

หลักฐานอางอิง : 

1.2.1 รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามคาํรบัรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (ขอมูลจากกองแผนงาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปการศึกษา 2549 หนา 10 จาก 35

ดัชนีบงช้ี 1.3   การใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานและเครอืขาย 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

การดําเนินงานในดานโครงสรางพ้ืนฐานและเครือขาย มีการดําเนินการผานระดับ 3 ดังนี ้

1. สํานักไดใหบรกิารโครงสารางพ้ืนฐานและดานเครือขายดังนี ้

1.1 บริการเครือขายอินเตอรเน็ตเชื่อมตอกับผูใหบริการอินเตอรเน็ต 2 ราย(1.3.1) 

ก. บมจ.การสื่อสารแหงประเทศไทย ดวยวงจรเชื่อตอความเร็ว 58/4 Mbps (Domestic/International) 

ข. UNINET (Inter – University Network) ดวยวงจรเชื่อมตอความเร็ว 512 Kbps 

1.2 บริการเครือขายหลักภายใน (NIDA CAMPUS NETWORK) โดยมีอุปกรณสลับสัญญาณแบบ CORE SWITCH 

และ ACCESS SWITCH ซึ่งเชื่อมโยงทุกอาคารภายในสถาบันเขาดวยกันดวยความเร็วตัง้แต 100 Mbps ถึง 

1000 Mbps. (1.3.1) 

1.3 บริการเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย (Wi-Fi Network) โดยมีอุปกรณรับสัญญาณ (Access Point) จํานวน 74 

จุด ตดิตั้งตามอาคารตาง ๆ ลักษณะแบบ Indoor โดยเนนบรเิวณที่เปน Common Area เชน บริเวณใตอาคาร

ที่มีพ้ืนที่โลง , หอง Common Room และหองประชุมตาง ๆ (1.3.2) 

1.4 บริการเชื่อมตอระยะไกลผานโมเด็ม (Dial-up Remote Access) จํานวน 150 เลขหมาย (ผานระบบของ กสท. 

120 เลขหมาย และของ NIDA 30 เลขหมาย) (1.3.2) 

1.5 บริการดแูลบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหบริการดานเครือขายและการประชาสมัพันธ เชน mail 

server , dns server , web server เปนตน (1.3.3) 

2. มีบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานและเครือขายอยางเพียงพอจากรายงานสถติิการใชงานวงจรอินเตอรเน็ต (1.3.4) 

รายงานสถิติการใชงานเครือขายไรสาย(1.3.5) รายงานสถิตกิารใชงาน Dial-up Remote Access หรือ RAS 

(1.3.6) 

3. มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพ โดยนาํ IT เขามาชวยในการใหบรกิารขอ NetID ผานเว็บ(1.3.7) 

นักศึกษาสามารถสอบถามสถานะของเครือขายไรสายไดตลอดเวลา(1.3.8) รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพของ

ระบบเครือขายไรสายทุก 3 เดอืน (1.3.9) 

เกณฑการประเมิน 

ระดับคณุภาพ เกณฑการประเมิน 

ระดับ 1 มีบริการโครงสรางพ้ืนฐานและดานเครือขาย 

ระดับ 2 มี (1)  +  มีวัสดุ ครภุัณฑที่เพียงพอตอการใหบริการ 

ระดับ 3 มี (2)  +  มีระบบบริหารจัดการทีมี่ประสทิธิภาพ 

ระดับ 4 มี (3)  +  มีการประเมินบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานและเครอืขาย 

ระดับ 5 มี (4)  +  มีการนําผลการประเมินปรับปรุงแกไข 

 

เกณฑมาตรฐานขั้นต่าํ 

เกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

หนวยวดั : ระดบั 1 2 ≥ 3 

การคาํนวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน ป 2547 ป 2548 ป 2549 

เกณฑที่ไดรับการประเมิน (ระดับ) 3 3 3 

คะแนนตามเกณฑข้ันต่ํา 3 3 3 

 



รายงานการประเมินตนเอง สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปการศึกษา 2549 หนา 11 จาก 35

ดัชนีบงช้ี 1.3   การใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานและเครอืขาย 

 

คะแนนประเมนิ 

คะแนน 

 นํ้าหนัก เปาหมาย ผลการดําเนินงาน อิงเกณฑ พัฒนาการ บรรลุ

เปาหมาย 

รวม 

ดัชนีบงชี้ 1.3 6.67 ≥ 3 3 3 1 1 5 

 

หลักฐานอางอิง : 

1.3.1 NIDAnet Network Map (แผนผังบริการเครือขายอินเตอรเน็ต) 

1.3.2 ขอตกลงการใหบริการเครือขายอินเตอรเน็ตครบวงจร 

1.3.3 รายการเครื่องแมขายดานเครือขายที่อยูในความดูแลของสายงานโครงสรางพ้ืนฐานและเครือขาย 

1.3.4 Traffic Analysis for NIDA October 2005 – November 2006  

1.3.5 จอภาพสถานะเครือขายไรสาย http://it.nida.ac.th 

1.3.6 จอภาพจํานวนผูใช Remote Access Service (Number of RAS-CAT , RAS – NIDA user) 

1.3.7 จอภาพการขอ NetID 

1.3.8 จอภาพสถานะเครือขายไรสาย – สถานะ AP ที่ตดิตออยู – จอภาพสําหรับผูดูแลระบบ 

1.3.9 รายงานการวัดสัญญาณเครือขายไรสาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปการศึกษา 2549 หนา 12 จาก 35

ดัชนีบงช้ี 1.4  การใหบริการดานหองปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร   

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ในการใหบริการดานหองปฏิบัติการคอมพวิเตอร สํานักไดดําเนินการผานระดับ  5  ดังนี ้

1. มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและบรรยากาศทีเ่อ้ือตอการศึกษา(1.4.1) สาํนักมีหองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอรจํานวน 

5 หอง ที่สามารถรองรับนักศึกษาพรอมกันได 208 คน ในอาคารเอนกประสงคและอาคาร 6  มีการปรับปรงุโดย

การจัดหาเครื่องเชาที่มีประสิทธิภาพสูงมาใหบริการ (1.4.2)  รวมทั้งการเปลี่ยนโทรทัศนวงจรปดเพ่ือชวยในการ

เรียนการสอนเปนแบบ LCD (1.4.1) 

2. มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนจากรายงานความคิดเหน็ของผูใชบริการ 

(1.4.3) และตารางการจองหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (1.4.4) และสถิติการใชงานหองปฏบัิติการคอมพวิเตอร 

(1.4.5) 

3. สํานักมีระบบการบริหารและการจัดการทีมี่ประสิทธิภาพ โดยไดนําระบบการ Login เขาใชหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรดวย NetID (1.4.6) รวมทั้งการนาํระบบจดัการโควตาการพิมพ (1.4.7) เพ่ือบริหารจดัการผูใชและ

การพิมพงานรวมทั้งมีการจัดหาเครื่องพิมพทีมี่ประสิทธิภาพเพื่อใชในการพมิพงานของนักศึกษาอยางสะดวก

รวดเร็วมาใช (1.4.8) และมรีะบบคอมพิวเตอรทีช่วยในการจองหอง (1.4.4)  

4. สํานักมีการประเมินความพึงพอใจในการใชบริการหองปฏิบัติการคอมพวิเตอร (1.4.3) อยางสม่ําเสมอ 

5. สํานักไดนําผลการประเมินมาแกไขปรับปรุงระบบบริหารและการจัดการ โดยไดมีการปรับปรุงสภาพหองปฏิบติการ

คอมพิวเตอรใหอยูในสภาพเหมาะสม (1.4.1)  

เกณฑการประเมิน 

ระดับคณุภาพ เกณฑการประเมิน 

ระดับ 1 มีหองปฏิบัติการและบรรยากาศที่เอ้ือตอการศึกษา   

ระดับ 2 มี (1)  +  มีวัสดุ ครภุัณฑที่เพียงพอตอการจดัการเรยีนการสอน 

ระดับ 3 มี (2)  +  มีระบบการบริหารและจัดการที่มีประสทิธิภาพ 

ระดับ 4 มี (3)  +  มีการประเมินความพึงพอใจในการใชหองปฏิบัติการ 

ระดับ 5 มี (4)  +  นําผลประเมินมาแกไขปรับปรุงระบบการบริหารและ

จัดการ 

เกณฑมาตรฐานขั้นต่าํ 

เกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

หนวยวดั : ระดบั 1 2 ≥ 3 

การคาํนวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน ป 2547 ป 2548 ป 2549 

เกณฑที่ไดรับการประเมิน (คะแนน) 5 5 5 

คะแนนตามเกณฑข้ันต่ํา 3 3 3 

คะแนนประเมนิ 

คะแนน 

 นํ้าหนัก เปาหมาย ผลการดําเนินงาน อิงเกณฑ พัฒนาการ บรรลุ

เปาหมาย 

รวม 

ดัชนีบงชี้ 1.4 6.67 ≥ 3 5 3 1 1 5 

 



รายงานการประเมินตนเอง สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปการศึกษา 2549 หนา 13 จาก 35

ดัชนีบงช้ี 1.4  การใหบริการดานหองปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร   

 

หลักฐานอางอิง: 

1.4.1 ภาพถายหองปฏิบัติการคอมพวิเตอร 1,2,3,4,5 

1.4.2 สัญญาเชาเครือ่งไมโครคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สญัญาเลขที่ 2/2550 ลงวันที่ 7 ธ.ค.50 

(70 ชุด) , สญัญาเลขที่ 10/2550 ลงวันที่ 26 ก.พ. 50 (130 ชุด) 

1.4.3 รายงานความคดิเห็นผูใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และแบบแสดงความคิดเห็นการใชบริการหองปฏิบัติการ 

1.4.4 จอภาพระบบ Internal Communication System ที่ชวยในการจองหองปฏิบัติการ 

1.4.5 สถติิการใชงานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

1.4.6 จอภาพการเขา Login ของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

1.4.7 จอภาพการขายโควตาการพิมพและรายงานการขายโควตาการพิมพประจําวนั 

1.4.8 รายงานสรุปการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบเลเซอร สัญญาเลขที่ 26/2549  ลงวนัที่ 7 ก.ย. 49 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปการศึกษา 2549 หนา 14 จาก 35

ดัชนีบงช้ี 1.5  การใหบริการดานโสตทัศนูปกรณ 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ในการใหบริการดานโสตทัศนูปกรณ สํานักไดดําเนินการผานระดับ  3  ดังนี้ 

- มีบริการดานโสตทศันศึกษาแกหนวยงานและนักศึกษา โดยจัดหาวัสดุและอุปกรณใหเพียงพอกับความตองการของ

ผูรับบริการ (1.5.1) 

- มีระบบบรหิารจดัการที่มีประสทิธิภาพโดยไดนําเอาระบบการติดตอสื่อสารภายในมาชวยในการจอง การประสานงาน การขอ

ใชอุปกรณในหองเรียนและหองประชุม (1.5.2) 

 

เกณฑการประเมิน 

ระดับคณุภาพ เกณฑการประเมิน 

ระดับ 1 มีบริการดานสื่อโสตทัศน 

ระดับ 2 มี (1)  +  มีวัสดุ ครภุัณฑที่เพียงพอตอการใหบริการ 

ระดับ 3 มี (2)  +  มีระบบบริหารจัดการทีมี่ประสทิธิภาพ 

ระดับ 4 มี (3)  +  มีการประเมินระบบบริการดานสื่อโสตทัศน 

ระดับ 5 มี (4)  +  มีการนําผลการประเมินปรับปรุงแกไข 

 

เกณฑมาตรฐานขั้นต่าํ 

เกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

หนวยวดั : ระดบั 1 2 ≥ 3 

การคาํนวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน ป 2547 ป 2548 ป 2549 

เกณฑที่ไดรับการประเมิน (ระดับ) 3 3 3 

คะแนนตามเกณฑข้ันต่ํา 3 3 3 

คะแนนประเมนิ 

คะแนน 

 นํ้าหนัก เปาหมาย ผลการดําเนินงาน อิงเกณฑ พัฒนาการ บรรลุ

เปาหมาย 

รวม 

ดัชนีบงชี้ 1.5 6.67 ≥ 3 3 3 1 1 5 

 

ขอเสนอแนะ : 

จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานดานโสตทศันศึกษาเพ่ือใหทราบถึงความพึงพอใจของผูใชบริการ และนํามา

ปรับปรุงแกไข 

หลักฐานอางอิง : 

1.5.1 สรุปผลการดําเนินงานสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปงบประมาณ 2549 สายงานบริการคอมพิวเตอรสือ่

สารสนเทศและสื่อโสตทศัน 

1.5.2 จอภาพการใชระบบการตดิตอสื่อสาร (Internal Communication System)  

 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปการศึกษา 2549 หนา 15 จาก 35

ดัชนีบงช้ี 1.6  การใหบริการดาน helpdesk และการตดิตั้งบรกิาร  บาํรุงรกัษาคอมพิวเตอร 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ในปการศึกษา 2549 สํานักมผีลการดําเนินงานตามรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน (1.6.1) โดยมีผลงานผานระดับ 3 ดังนี ้

1. สํานักวางแผนการใหบริการ Helpdesk ไดรบัสมัครนักศึกษาชวยปฏิบัติงานปละ 2 ครั้ง (1.6.2) เพ่ือปฏบัิติงานใน

ภาคตน ภาคปลาย และภาคฤดูรอน โดยมีเจาหนาทีจ่ัดทําตารางเวรการปฏบัิติงานลวงหนาทุกเดือน (1.6.3) 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. สํานักไดจดัสถานที่และอุปกรณคอมพิวเตอรรวมทั้งเครื่องมอืที่จะชวยในการทํางาน (1.6.4) 

3. สํานักใชระบบการตดิตอสื่อสารภายในสถาบัน(1.6.5)เพ่ือชวยในการประสานงานรับแจงปญหาและสงมอบขอมูล

ใหกับหนวยตดิตั้งบริการบํารุงรกัษาคอมพิวเตอรรวมทั้งหนวยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือใหหนวยทีร่ับผดิชอบ

ดําเนินการ ทั้งนี้เพ่ือใหการดําเนินการแกไขเปนไปอยางรวดเร็วและมปีระสทิธิภาพ 

ระดับ

คุณภาพ 

เกณฑการประเมิน ผลการประเมนิ 

ป 2548 

ผลการประเมนิ 

ป 2549 

ระดับ 1 มีแผนงานการใหบริการดาน Helpdesk และการตดิตั้งบริการ

และบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 

/ / 

ระดับ 2 มี (1) + มีการจัดสรรทรัพยากรสนันสนุนงานอยางเพียงพอ / / 

ระดับ 3 มี (2) + มีระบบการบริหารจดัการอยางมีประสิทธิภาพ / / 

ระดับ 4 มี (3) + มีการประเมินระบบการใหบริการดาน Helpdesk และ

การติดตั้งบริการและบาํรุงรักษาคอมพิวเตอร 

- - 

ระดับ 5 มี (4) + มีการนําผลประเมินมาปรับปรุงแกไข - - 

เกณฑมาตรฐานขั้นต่าํ 

เกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

หนวยวดั : ระดบั 1 2 ≥ 3 

การคาํนวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน ป 2547 ป 2548 ป 2549 

เกณฑที่ไดรับการประเมิน (ระดับ) - 3 3 

คะแนนตามเกณฑข้ันต่ํา - 3 3 

คะแนนประเมนิ 

คะแนน 

 นํ้าหนัก เปาหมาย ผลการดําเนินงาน อิงเกณฑ พัฒนาการ บรรลุ

เปาหมาย 

รวม 

ดัชนีบงชี้ 1.6 6.67 ≥ 3 3 3 1 1 5 

หลักฐานอางอิง : 

1.6.1 สรุปผลการดําเนินงานสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปการศึกษา 2549 หนวยงานติดตัง้บริการ และบาํรุงรักษา

คอมพิวเตอร 

1.6.2 ประกาศสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ เรื่อง รับสมคัรนักศึกษาชวยปฏิบัติงานดานคอมพวิเตอร  

1.6.3 ตารางการปฏิบัติงาน Help desk  

1.6.4 รูปถายหอง Helpdesk 

1.6.5 หนาจอภาพ งานHelp desk และงานตดิตั้งบรกิารและบาํรุงรกัษาคอมพิวเตอร  

 



รายงานการประเมินตนเอง สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปการศึกษา 2549 หนา 16 จาก 35

2. มาตรฐานดานการบริการวิชาการแกสังคม 
 

ตัวบงช้ี 2.1   รอยละของกิจกรรม/โครงการบรกิารวิชาการแกสังคมตออาจารยประจํา 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ในปการศึกษา 2549 อาจารยประจําของสํานกัไดเปนวิทยากรอบรมวิชาการใหบุคลากรภายในสถาบัน ไดแก 
 หลักสตูร Office Automation และ IT Fundamental รุนที่ 2 (2.1.1) 

 
นอกจากนี้อาจารยประจําของสํานักยังเปนอาจารยบรรยายในวิชาตางๆ ซึ่งเปนการใหบริการวิชาการแกคณะอ่ืน ๆ ไดแก 

 วิชา บธ. 560 เทคโนโลยสีารสนเทศกับการบริหาร จํานวน 48 ชม. (2.1.2) 
 วิชา BA. 504  Information Technology and Management ภาคปกติ โครงการภาษาองักฤษ  
จํานวน 48 ชม. (2.1.3) 

 วิชา บธ. 504  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารสําหรับนกัศึกษาโครงการ จํานวน 48 ชม. (2.1.4) 
 วิชา รศ. 742 การบรหิารโครงการ บรรยายพิเศษเรื่อง “การใชโปรแกรม Microsoft Project เพ่ือการติดตาม
และควบคุมโครงการดานวิธีการใชงาน , ตวัอยาง , แบบฝกหัด”  จํานวน 6 ชม. (2.1.5) 

 วิชา ทม. 711 ระบบสารสนเทศในงานทรัพยากรมนุษย  (2.1.6) 
ภาคปกติ                จํานวน  48 ชม.  
ภาคพิเศษ กลุมที่ 1   จํานวน 48 ชม. 
              กลุมที่ 2   จํานวน 48 ชม. 
                 

เกณฑมาตรฐานขั้นต่าํ 
เกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
หนวยวดั : รอยละ 1 – 19% 20 – 29% ≥  30% 

การคาํนวณ 
ขอมูลพื้นฐาน ป 2547 ป 2548 ป 2549 

จํานวนกิจกรรม/โครงการเผยแพรวิชาการแกสงัคม 9 11 6 
จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัตงิานจริงในปการศึกษาน้ัน  7 6 6 

รอยละ 128.57 183.33 100 

คะแนนตามเกณฑข้ันต่ํา 3 3 3 

คะแนนประเมนิ 

คะแนน 
 นํ้าหนัก เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

อิงเกณฑ พัฒนาการ บรรลุเปาหมาย รวม 

ตัวบงชี้ 2.1 6.67 ≥  30% 100 % 3 1 1 5 

 

ขอเสนอแนะ : 

1. สงเสรมิการทํากิจกรรมกับหนวยงานภายนอกอยางจริงจังและสมํ่าเสมอ เพ่ือใหเกิดความรวมมือที่เปนประโยชน

แกทุกฝาย 

2. ศึกษาปญหาและความตองการของชุมชน เ พ่ือใหบริการวิชาการแกชุมชนไดตรงตามความตองการ 
 

หลักฐานอางอิง: 

2.1.1 โครงการการฝกอบรม หลักสตูร “Office Automation”  (ขอมูลจากสวนการเจาหนาที่) 

2.1.2 สําเนาหนังสือเลขที่ ศธ. 0526.10/543 ลว. 20 มี.ค.2550 เรื่อง อาจารยบรรยายวิชา บธ.560 เทคโนโลยี

สารสนเทศกับการบริหาร ประจําภาคฤดูรอน/2549 

2.1.3 สําเนาหนังสือเลขที่ ศธ. 0526.10/56 ลว. 16 ต.ค. 2549 เรื่อง อาจารยบรรยายวิชา BA.504 ภาคปกติ 

โครงการภาษาอังกฤษ 



รายงานการประเมินตนเอง สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปการศึกษา 2549 หนา 17 จาก 35

ตัวบงช้ี 2.1   รอยละของกิจกรรม/โครงการบรกิารวิชาการแกสังคมตออาจารยประจํา 
2.1.4 สําเนาหนังสือเลขที่ ศธ. 0526.10/1384 ลว. 18 ส.ค. 2549 เรื่อง อาจารยบรรยายวิชา บธ.504  

2.1.5 สําเนาหนังสือเลขที่ ศธ. 0526.10/1495 ลว. 6 ธ.ค. 2549  เรื่อง ขอเชิญเปนผูบรรยายพิเศษ 

2.1.6 สําเนาหนังสือเลขที่ ศธ. 0526.12/809 ลว. 7 มิ.ย. 2549 เรื่อง ขออนุญาตให ผศ.นวลนดา สงวนวงษทองเปน

อาจารยบรรยายพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปการศึกษา 2549 หนา 18 จาก 35

ตัวบงช้ี 2.2   คาใชจาย และมูลคาของสํานักในการบรกิารวิชาการและวิชาชีพเพือ่สังคมตออาจารยประจาํ  

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ในปการศึกษา 2549  มีอาจารยประจําของสํานักไดเปนวิทยากรอบรมวชิาการใหบุคลากรภายในสถาบนั ไดแก 

 หลักสตูร Office Automation และ IT Fundamental รุนที่ 2 (2.1.1)  จํานวน 1 โครงการ  คาใชจาย และ

มูลคาของสาํนกัในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสังคมภายในสถาบันมีจํานวน  7,200  บาท  
 คาใชจาย และมูลคาของสาํนกัที่อาจารยประจําของสํานักเปนอาจารยบรรยายในวชิาตางๆ ซึ่งเปนการใหบริการวชิาการแก

คณะอ่ืน ๆ ไดแก   
 วิชา บธ. 560 เทคโนโลยสีารสนเทศกับการบริหาร จํานวน 48 ชม.ๆ ละ  400 บาท เปนมูลคา 19,200 บาท

(2.1.2) 
 วิชา BA. 504  Information Technology and Management ภาคปกติ โครงการภาษาองักฤษ  
จํานวน 48 ชม.ๆ ละ  400 บาท เปนมูลคา 19,200 บาท   (2.1.3) 

 วิชา บธ. 504  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารสําหรับนกัศึกษาโครงการ จํานวน 48 ชม.ๆ ละ  400 บาท 
เปนมูลคา 19,200 บาท (2.1.4) 

 วิชา รศ. 742 การบรหิารโครงการ บรรยายพิเศษเรื่อง “การใชโปรแกรม Microsoft Project เพ่ือการติดตาม
และควบคุมโครงการดานวิธีการใชงาน , ตวัอยาง , แบบฝกหัด”  จํานวน 6 ชม.ๆ ละ  400 บาท เปนมูลคา 
2,400 บาท (2.1.5) 

 วิชา ทม. 711 ระบบสารสนเทศในงานทรัพยากรมนุษย  (2.1.6) 
ภาคปกติ                จํานวน  48 ชม.ๆ ละ    400 บาท   เปนมูลคา  19,200 บาท 
ภาคพิเศษ กลุมที่ 1   จํานวน 48 ชม.ๆ ละ  1,800 บาท   เปนมูลคา  86,400 บาท  
              กลุมที่ 2   จํานวน 48 ชม.ๆ ละ  1,800 บาท   เปนมูลคา  86,400 บาท 

 
รวมมูลคาของสาํนักในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสังคมภายในสถาบันมีจํานวน 259,200  บาท  

 

เกณฑมาตรฐานขั้นต่าํ 

เกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

หนวยวดั : บาทตอคน 1-4,999 5,000-7,499 ≥  7,500 
 
การคาํนวณ  

ขอมูลพ้ืนฐาน ป 2547 ป 2548 ป 2549 

คาใชจาย และมูลคาของสาํนกัในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือ
สังคม 

83,400 150,409.75 259,200 

จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษาน้ัน  7 6 6 
บาทตอคน 11,914.29 25,069.29 43,200 

คะแนนตามเกณฑข้ันต่ํา 3 3 3 

คะแนนประเมนิ 

คะแนน 
 นํ้าหนัก เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

อิงเกณฑ พัฒนาการ บรรลุเปาหมาย รวม 

ตัวบงชี้ 2.2 6.67 ≥  7,500 43,200 3 1 1 5 

 
หลักฐานอางอิง: 

2.1.1 โครงการการฝกอบรม หลักสตูร “Office Automation”  (ขอมูลจากสวนการเจาหนาที่) 

2.1.2 สําเนาหนังสือเลขที่ ศธ. 0526.10/543 ลว. 20 มี.ค.2550 เรื่อง อาจารยบรรยายวิชา บธ.560 เทคโนโลยี

สารสนเทศกับการบริหาร ประจําภาคฤดูรอน/2549 

2.1.3 สําเนาหนังสือเลขที่ ศธ. 0526.10/56 ลว. 16 ต.ค. 2549 เรื่อง อาจารยบรรยายวิชา BA.504 ภาคปกติ 

โครงการภาษาอังกฤษ 



รายงานการประเมินตนเอง สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปการศึกษา 2549 หนา 19 จาก 35

ตัวบงช้ี 2.2   คาใชจาย และมูลคาของสํานักในการบรกิารวิชาการและวิชาชีพเพือ่สังคมตออาจารยประจาํ  
2.1.4 สําเนาหนังสือเลขที่ ศธ. 0526.10/1384 ลว. 18 ส.ค. 2549 เรื่อง อาจารยบรรยายวิชา บธ.504  

2.1.5 สําเนาหนังสือเลขที่ ศธ. 0526.10/1495 ลว. 6 ธ.ค. 2549  เรื่อง ขอเชิญเปนผูบรรยายพิเศษ 

2.1.6 สําเนาหนังสือเลขที่ ศธ. 0526.12/809 ลว. 7 มิ.ย. 2549 เรื่อง ขออนุญาตให ผศ.นวลนดา สงวนวงษทอง  เปน

อาจารยบรรยายพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปการศึกษา 2549 หนา 20 จาก 35

ตัวบงช้ี 2.3   คาใชจายทัง้หมดที่ใชในระบบหองสมดุ คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศกึษา 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ในปงบประมาณ 2549 คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศจํานวนเงิน 62,841,265.93 

บาท โดยสาํนักการศึกษาระบบสารสนเทศมคีาใชจายรวมทั้งหมดเปน  37,595,356.59 บาท และสํานักบรรณสารการพัฒนามี

คาใชจายรวมทัง้หมดเปน 25,245,909.34 บาท  คดิเปนสดัสวนรอยละ 59.83 และ 40.17 ของคาใชจายทั้งหมดทีใ่ชในระบบ

หองสมุด คอมพิวเตอร และศนูยสารสนเทศ  (2.3.1)   ซึ่งจาํนวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในปงบประมาณ 2549 เทากับ 

3,892.16 (2.3.2)  

สัดสวนคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมดุ คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเทากับ 16,145.60   

ซึ่งได 3 คะแนนของเกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา 

 

เกณฑมาตรฐานขั้นต่าํ 

เกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

หนวยวดั : บาท 1-4,499 4,500-6,999 ≥  7,000 

 

การคาํนวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน ป 2547 ป 2548 ป 2549 

คาใชจายทั้งหมดทีใ่ชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และ

ศูนยสารสนเทศในปงบประมาณนั้น 

44,276,141.90 46,152,654.50 62,841,265.93 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทาในปงบประมาณนั้น 4,691.74 3,940.09 3,892.16 

บาท 9,437.04 11,713.60 16,145.60 

คะแนนตามเกณฑข้ันต่ํา 3 3 3 

 

 

 

 

จํานวนเงิน 

เงินนอกงบประมาณแผนดิน 
รายการ เงินงบประมาณ

แผนดิน เงินรายได เงินทุนสํานัก กองทุนสํานัก 
กองทุนพัฒนา

เทคโนโลยี 

รวม 

ปงบประมาณ  2549 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 

-  งบดําเนินการ  20,119,892.52  3,658,354.82        35,591.67 5,060.50 4,657,893.17        28,476,792.68 

-  งบลงทุน -   991,617.20 - -     10,486.00  1,002,103.20 

-  คาเสื่อม 6,710,716.34 992,177.17 - 29,062.60 384,504.6 8,116,460.71 

รวม 26,830,608.86 5,642,149.19 35,591.67 34,123.10 5,052,883.77 37,595,356.59 

สํานักบรรณสารการพัฒนา 

 -  งบดําเนินการ 16,860,792.95 3,740,839.14 12,100.00 - - 20,613,732.09 

 -  งบลงทุน 
(รวมคาเสื่อม) 4,551,240.02 62,489.48 - - -   4,613,729.50 

-  คาเสื่อม - - 18,447.75 - - 18,447.75 

รวม 21,412,032.97 3,803,328.62 30,547.75   25,245,909.34 

รวมทั้งสิ้น 62,841,265.93



รายงานการประเมินตนเอง สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปการศึกษา 2549 หนา 21 จาก 35

ตัวบงช้ี 2.3   คาใชจายทัง้หมดที่ใชในระบบหองสมดุ คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศกึษา 

 

คะแนนประเมนิ 

คะแนน 

 นํ้าหนัก เปาหมาย ผลการดําเนินงาน อิงเกณฑ พัฒนาการ บรรลุ

เปาหมาย 

รวม 

ตัวบงชี้ 2.3 6.66 ≥  7,000 16,145.60 3 1 1 5 

จุดแข็ง : 

สถาบันมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการสนับสนุนการเรียนการสอน การเรียนรูดวยตนเอง 

หลักฐานอางอิง : 

2.3.1 สรุปรายงานฐานะงบประมาณแยกตามหมวดรายจาย ป 2549  

2.3.2 คา FTES ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (กองบริการการศึกษาคาํนวณจากขอมูลการลงทะเบียนนักศึกษา 7 มี.ค.50)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปการศึกษา 2549 หนา 22 จาก 35

3. มาตรฐานดานการพัฒนาสํานักและบุคลากร 

ตัวบงช้ี 3.1   ระดับคณุภาพของกรรมการสํานัก 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

     สํานักกําหนดใหมีการประชุมกรรมการสํานัก ทุกวันจันทรสัปดาหที่ 4 ของเดือน   ในป 2549 มีการประชุมกรรมการสาํนัก

ทั้งสิ้น 12 ครั้ง  คิดเปนรอยละ  100  และมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีโดยมีการกําหนดการประชุม

ครั้งตอไปในทีป่ระชุมและ/หรอืกรณีที่มีวาระการประชุมเขาพิจารณา 

การมีสวนรวมในการบรหิารจัดการ 

เกณฑพิจารณา ผลการประเมนิ 

ป 2548 

ผลการประเมนิ 

ป 2549 

1. กรรมการเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบการดาํเนินงาน / / 

2. กรรมการมีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนกล

ยุทธและใหขอสังเกตที่มีนัยสาํคัญ 

/ / 

3. กรรมการติดตามผลการดําเนินงานทีส่ําคญัตามภารกิจหลักของ

สํานักอยางครบถวน มากกวาปละ 2 ครั้ง 

/ / 

4. มีการประชุม กรรมการอยางต่าํรอยละ 80 ของแผน / / 

5. มีกรรมการเขาประชุมโดยเฉลีย่อยางต่าํรอยละ 80 / / 

6. มีการสงเอกสารใหกรรมการกอนประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่าํ 7 วัน - - 

7. มีการประเมินผลงานของผูบรหิารสูงสดุของกรรมการโดยมี

หลักเกณฑที่ชดัเจนและตกลงไวลวงหนา 

- - 

มีการปฏบิัตติามเกณฑพิจารณาจํานวน (ขอ) 5 5 

 

เกณฑมาตรฐานขั้นต่าํ 

เกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

หนวยวดั : ขอ 1-3 4 ≥  5 

การคาํนวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน ป 2547 ป 2548 ป 2549 

มีการปฏิบัติตามเกณฑพิจารณาจํานวน (ขอ) - 5 5 

คะแนนตามเกณฑข้ันต่ํา - 3 3 

คะแนนประเมนิ 

คะแนน 
 นํ้าหนัก เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

อิงเกณฑ พัฒนาการ บรรลุเปาหมาย รวม 

ตัวบงชี้ 3.1 5 ≥  5 5 3 1 1 5 

ขอเสนอแนะ : 

1. กําหนดใหมีการสงเอกสารใหกรรมการสํานักกอนประชุมอยางต่ํา 7 วัน 

2. มีการประเมินและตดิตามผลการดําเนินงานตามแผนงานภารกิจหลักของสํานักทุกไตรมาสอยางเปนทางการ 

หลักฐานอางอิง : 

3.1.1 รายงานการประชุมกรรมการสํานักในป 2549 

3.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี  



รายงานการประเมินตนเอง สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปการศึกษา 2549 หนา 23 จาก 35

 

ตัวบงช้ี 3.2   มีการกําหนดแผนกลยุทธทีเ่ช่ือมโยงกับยุทธศาสตรสถาบัน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 

ผลการ

ประเมิน 

ป 2547 

ผลการ

ประเมิน 

ป 2548 

ผลการ

ประเมิน 

ป 2549 

ระดับ

คุณภาพ 

เกณฑการใหคะแนน 

/ / / 1 คณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดแผนกลยทุธของสํานัก 

/ / / 2 มีแผนกลยทุธของสํานัก 

/ / / 3 มีคณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับ

ยุทธศาสตรสถาบัน 

/ / / 4 แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบัน นอยกวา

รอยละ 80 ของแผน 

- - - 5 แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบัน ตั้งแต

รอยละ 80 ของแผน 

 

เกณฑมาตรฐานขั้นต่าํ 

เกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

หนวยวดั : ระดบั 1-2 3 ≥  4 

การคาํนวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน ป 2547 ป 2548 ป 2549 

ระดับคุณภาพ (ระดับ) 4 4 4 

คะแนนตามเกณฑข้ันต่ํา 3 3 3 

 

คะแนนประเมนิ 

คะแนน 
 นํ้าหนัก เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

อิงเกณฑ พัฒนาการ บรรลุเปาหมาย รวม 

ตัวบงชี้ 3.2 5 ≥  4 4 3 1 1 5 

 

จุดแข็ง : 

แผนย ุทธศาสตรของสํานักสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของสถาบัน 

หลักฐานอางอิง : 

3.2.1 แผนยุทธศาสตรของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  

3.2.2 แผนดําเนินงานของสํานักการศกึษาระบบสารสนเทศ  

3.2.3 แผนปฏิบัตริาชการของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ   

3.2.4 ตารางเปรยีบเทียบแผนยทุธศาสตรแตละประเภท   

3.2.5 รายงานการประชุมของกรรมการสํานักและอาจารยในการจดัทาํและทบทวนแผนกลยทุธ 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปการศึกษา 2549 หนา 24 จาก 35

ตัวบงช้ี 3.3   ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบรหิาร การเรียนการสอน และการวิจัย 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ปจจุบันสถาบันไดมีการนําระบบฐานขอมูลมาใชสนับสนุนแลว   ไดแก ระบบหรือกระบวนงานการบรหิารงานภายใน

องคกร (ระบบงานงบประมาณ   ระบบงานบัญชี การเงิน และเงินเดือน   ระบบงานจัดซื้อจดัจาง   ระบบงานพัสดุ   และ

ระบบงานบคุลากร) (3.3.1)   รวมถึงระบบงานบริการศึกษาทีอ่ยูในชวงของการปรับปรุงพัฒนาระบบใหมีประสทิธิภาพยิ่งข้ึน   

สวนระบบงานอืน่ อาทิ ระบบคลังขอมูล(Data Warehouse) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(Decision Support System)  

สถาบันกําลังวางแผนที่จะทําโครงการพฒันาระบบฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนกระบวนงานเหลานี้ตอไป 

 ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบฐานขอมูลน้ันมีการกําหนดการเขาถึงขอมูลทั้งในระดับ Database 

และระดับ Application   โดยมีการกําหนดผูใชงานและสทิธิการใชขอมูลใหกับผูที่มีสทิธิเทานั้นในการเขาถึงและเปลีย่นแปลง

แกไขขอมูล   ระบบที่ใชงานยงัไดรับการปองกันจากระบบ Firewall อีกชั้นเพ่ือความปลอดภัย   และมีการควบคุมการเขาถึง 

Server โดยกําหนดใหกับผูทีมี่สทิธิเทานั้น 

 อยางไรก็ตามระบบฐานขอมูลที่มีอยูก็ยังมิอาจตอบสนองตอความตองการของผูใชงานไดทุกระดับ  และทุกดาน

สํานักจึงไดจัดทําแผนยทุธศาสตรเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร พ.ศ. 2548 – 

2551 ข้ึน (3.3.2)  ซึ่งกําหนดวิสัยทศันไววาจะนําสถาบันมุงสูการเปน e-University ที่ทุกฝายสามารถเขาถึง รูทัน และใช

ประโยชนจากขอมลูสารสนเทศรวมกันได 

 แผนยุทธศาสตรไอซีทีของสถาบันทั้ง 5 ประเด็นจัดทําข้ึนเพ่ือสนับสนุนภารกิจของสถาบันทั้งดานการบรหิาร  การ

เรียนสอน  การวิจัย  และการบริการวชิาการ  ในแตละประเด็นมีการวางแผนจดัทําโครงการตางๆใหสอดคลองกับเปาประสงค

ที่ตั้งไว   รวมถงึโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานตางๆ  เชน โครงการสราง Data Warehouse   ที่มีเปาประสงคใหสถาบัน

มีการใชขอมลู/สารสนเทศในการวางแผน การประเมินผล และการตดัสินใจเพื่อการบริหาร 

ระบบฐานขอมลูที่มีอยูสามารถแสดงรายงานสรุปขอมูลทีผ่านการประมวลผล  ทั้งในรูปแบบยอและแบบละเอียด

ใหกับผูใชงาน  และผูบริหารสามารถนําขอมูลไปวิเคราะหพิจารณาประกอบการตัดสินใจตามสถานการณไดอยางเหมาะสม

ดวย (3.3.3) 

สํานักไดจดัจางผูเชี่ยวชาญภายนอกดําเนินการบํารุงรักษาเครือ่งคอมพิวเตอรและอุปกรณ รวมทั้งระบบซอฟแวร

ฐานขอมูล ซอฟแวรใชงาน ซึง่ไดมีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลดวย (3.3.4) 

ระดับคุณภาพของศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอน และการวจิัยของสถาบันอยูใน

เกณฑการประเมินดังนี ้

ผลการ

ประเมิน 

ป 2547 

ผลการ

ประเมิน 

ป 2548 

ผลการ

ประเมิน 

ป 2549 

ระดับ

คุณภาพ

เกณฑการประเมิน 

/ / / ระดับ 1 มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 

/ / / ระดับ 2 มีระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 

/ / / ระดับ 3 มีการประเมินประสทิธิภาพและความปลอดภยัของระบบ

ฐานขอมูล 

- - - ระดับ 4 มีการประเมินประสทิธิภาพและความปลอดภยัของระบบ

ฐานขอมูล และประเมินความพงึพอใจของผูใชฐานขอมูล 

- - - ระดับ 5 มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรบัปรุงระบบ

ฐานขอมูล 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปการศึกษา 2549 หนา 25 จาก 35

ตัวบงช้ี 3.3   ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบรหิาร การเรียนการสอน และการวิจัย 

 

เกณฑมาตรฐานขั้นต่าํ 

เกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

หนวยวดั : ระดบั 1 2 ≥  3 

 

การคาํนวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน ป 2547 ป 2548 ป 2549 

ระดับคณุภาพระบบฐานขอมูลเพื่อการบรหิาร การเรียนการสอน 

และการวิจัย 

3 3 3 

คะแนนตามเกณฑข้ันต่ํา 3 3 3 

 

คะแนนประเมนิ 

คะแนน 

 นํ้าหนัก เปาหมาย ผลการดําเนินงาน อิงเกณฑ พัฒนาการ บรรลุ

เปาหมาย 

รวม 

ตัวบงชี้ 3.3 5 ≥  3 3 3 1 1 5 

 

จุดแข็ง : 

1. สถาบันไดจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินการตามมาตรการดังกลาว 

2. สถาบันไดกําหนดหนวยงานทีร่ับผดิชอบโดยตรงในการบรหิารจัดการสารสนเทศใหครอบคลุมความตองการใชงาน

และคุณภาพงาน 

3. สถาบันมีระบบเครือขาย (Network ) ทั้งเครอืขายแบบ Wired LAN และ Wireless LAN  ที่ครอบคลุมทัว่ทั้งสถาบัน 

สนับสนุนใหทุกหนวยงานสามารถใชระบบสารสนเทศเชื่อมโยงขอมูลกันไดอยางมีประสทิธิภาพ 

จุดออน : 

1. ความตองการใชระบบของผูใชงานมีความหลากหลายทาํใหไมสามารถกําหนดความตองการไดชดัเจนรวมถึงยังขาด

การมองภาพรวมในการใชขอมลูรวมกันกับสวนราชการที่เก่ียวของ   ระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นจึงไม

สามารถรองรับระบบงานและกระบวนงานของสถาบันไดทั้งหมด 

2. จํานวนบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นยังไมเพียงพอตอการ

สนับสนุนการพฒันาระบบสารสนเทศของสถาบันใหได 

3. ทีมที่ปรึกษาจากภายนอกทีด่ําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลไมเขาใจลักษณะหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานของสถาบัน

บางสวน    ทาํใหระบบไมสามารถตอบสนองความตองการของผูใชไดสมบรูณ 

4. บุคลากรบางสวนของสถาบันยงัขาดทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไมเขาใจลกัษณะข้ันตอนการทํางาน

ของระบบ  มีการบันทึกขอมูลเขาสูระบบผิดพลาด   ทาํใหผูที่มีสิทธ์ิเขาถึงขอมูลตองเปนผูปรับปรุงแกไขขอมูล 

5. หนวยงานราชการภายนอกที่เก่ียวของในการเชื่อมโยงขอมูลไมไดตระเตรยีมการใหพรอมตอการรองรับการสงขอมูล

จากระบบฐานขอมูลของสถาบนั 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปการศึกษา 2549 หนา 26 จาก 35

ตัวบงช้ี 3.3   ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบรหิาร การเรียนการสอน และการวิจัย 

 

ขอเสนอแนะ : 

1. ควรมีการพัฒนาบุคลากรโดยจดัฝกอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานทีไ่ดรับมอบหมายใหปฏิบัติ  และฝกฝนให

มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรที่ถูกตอง  เพ่ือปองกันไมใหเกิดความผดิพลาดในการใชงานระบบ 

2. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพ  ความปลอดภยัของขอมูล  และประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ   เพ่ือนําไป

ปรับปรุงระบบใหมีประสทิธิภาพดีข้ึน 

3. ควรมีการจัดทําระบบบรหิารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศเพื่อปองกันการเกิดความเสียหายในรูปแบบตางๆและ

สามารถฟนฟรูะบบและขอมูลในกรณีที่เกิดความเสียหายได   รวมทั้งควรมีแผนแกไขปญหาจากภัยพิบัติ

(Contingency Plan) และมีการทดสอบตามแผนทีว่างไว 

 
หลักฐานอางอิง : 
 

3.3.1 แผนยุทธศาสตรเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 – 2551 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร  

3.3.2 Data Flow Diagram ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร  

3.3.3 ตัวอยางหนาจอแสดงรายงานสําหรับผูบริหารใชในการตดัสินใจ  

3.3.4 ใบสั่งจาง เลขที่ สศท.จ.37/49  “การจางบาํรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณบํารงุรักษาซอฟแวรงาน

บริการการศึกษาและระบบงานคลัง”  

3.3.5 Preventive Maintenance Report 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปการศึกษา 2549 หนา 27 จาก 35

ตัวบงช้ี 3.4   รอยละของบคุลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรบัการพฒันาความรู และทกัษะในวชิาชีพ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
          ในปการศึกษา 2549 สํานักมีบุคลากรประจําสายสนบัสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวชิาชีพจํานวน 27 คน 
(3.4.1) จากบคุลากรประจาํสายสนับสนุนทั้งหมด 31 คน คดิเปนรอยละ 87.10  
 
เกณฑมาตรฐานขั้นต่าํ 
เกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
หนวยวดั : รอยละ 1-54% 55-79% ≥  80% 

 
การคาํนวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน ป 2547 ป 2548 ป 2549 

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และ
ทักษะในวชิาชพีทั้งในประเทศและตางประเทศในปการศึกษานั้น 

- 26 21 

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนในปการศกึษาน้ัน 33 32 31 
รอยละ - 81.25 87.10 

คะแนนตามเกณฑข้ันต่ํา - 3 3 

 
คะแนนประเมนิ 

คะแนน 
 นํ้าหนัก เปาหมาย ผลการดําเนินงาน อิงเกณฑ พัฒนาการ บรรลุ

เปาหมาย 
รวม 

ตัวบงชี้ 3.4 5 ≥  80% 87.10 % 3 1 1 5 

 
ขอเสนอแนะ : 

1. ควรมีการแลกเปลี่ยนการเรยีนรูระหวางกัน 
2. ควรมีโครงการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย 

หลักฐานอางอิง : 
         3.4.1  ตารางขอมูลการฝกอบรม สัมมนา  ของบุคลากร  ปการศึกษา 2549 ของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปการศึกษา 2549 หนา 28 จาก 35

4. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบงช้ี 4.1   มีระบบและกลไกในการประกันคณุภาพภายในทีก่อใหเกิดการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเน่ือง 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ผลการประเมนิ 

 ป 2547 

ผลการประเมนิ 

 ป 2548 

ผลการ

ประเมิน

 ป 2549

ระดับ

คุณภาพ

เกณฑการใหคะแนน 

/ / / 1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน  

/ / / 2 มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ของสถาบนัที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศกึษาและ

เอกลักษณของสถาบันครอบคลุมปจจยัที่มีผลตอ

คุณภาพอยางครบถวนทั้งปจจยันําเขา กระบวนการ

จัดการศึกษา และผลผลิต สามารถรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก และเทียบระดับ (Benchmarking) 

/ / / 3 มีการดําเนินงานดานการประกนัคุณภาพที่สมบูรณ 

ประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพ การตรวจตดิตาม

คุณภาพ และการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปน

ประจําทุกป 

- - - 4 มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลอง

กับแนวทางการจัดการศึกษาของสํานัก โดยไดรับการ

สนับสนุนจากตนสังกัด และการมีสวนรวมในการประกัน

คุณภาพจากทกุภาคทีั้งภายในและภายนอก

มหาวทิยาลัยโดยเฉพาะการมสีวนรวมของชมุชน 

- - - 5 มีการนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนา

ปรับปรุงการดําเนินงานตามพนัธกิจใหเกิดผลด ี

 

เกณฑมาตรฐานขั้นต่าํ 

เกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

หนวยวดั : ระดบั 1-2 3 ≥  4 

 

การคาํนวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน ป 2547 ป 2548 ป 2549 

ระดับคุณภาพของระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในที่

กอใหเกิดการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

3 3 3 

คะแนนตามเกณฑข้ันต่ํา 2 2 2 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปการศึกษา 2549 หนา 29 จาก 35

ตัวบงช้ี 4.1   มีระบบและกลไกในการประกันคณุภาพภายในทีก่อใหเกิดการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเน่ือง 

 

คะแนนประเมนิ 

คะแนน 
 นํ้าหนัก เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

อิงเกณฑ พัฒนาการ บรรลุเปาหมาย รวม 

ตัวบงชี้ 4.1 10 ≥  4 3 2 0 0 2 

 

หลักฐานอางอิง : 

4.1.1 คําสั่งสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศที่ 11/2547   เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  

4.1.2 คูมือประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ.2545   

4.1.3 คําสั่งสถาบันบณัฑิตพัฒน บรหิารศาสตรที่ 625/2545 เรื่อง แตงตั้งคณะอนกุรรมการ ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในของสถาบัน 

4.1.4 รายงานการประเมินคุณภาพตนเอง ป 2548 

4.1.5 โครงการประกนัคุณภาพการศกึษาของสถาบนั พ.ศ. 2544  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปการศึกษา 2549 หนา 30 จาก 35

ตัวบงช้ี 4.2   ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ผลประเมิน 

ป 2547 

ผลประเมิน 

ป 2548 

ผลประเมิน 

ป 2549 

ระดับคณุภาพ เกณฑการใหคะแนน 

/ / / 1 มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพภายในระดับสํานักอยางตอเนื่อง 

/ / / 2 มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดย

สอดคลองตามพันธกิจของสํานัก 

/ / / 3 มีการรายงานผลการประกันคณุภาพภายในตอ

หนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชน 

- - - 4 มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการ

ดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

- - - 5 มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพทีส่าขาวิชา

พัฒนาขึ้นหรือการปฏิบัตทิี่เปนเลิศหรือการเปน

แหลงอางอิงของ คณะ/สํานักอ่ืนๆ 

 

เกณฑมาตรฐานขั้นต่าํ 

เกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

หนวยวดั : ระดบั 1-2 3 ≥  4 

 

การคาํนวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน ป 2547 ป 2548 ป 2549 

ระดับคุณภาพของประสทิธิผลของการประกันคุณภาพภายใน (ระดับ) 3 3 3 

คะแนนตามเกณฑข้ันต่ํา 2 2 2 

 

คะแนนประเมนิ 

คะแนน 

 นํ้าหนัก เปาหมาย ผลการดําเนินงาน อิงเกณฑ พัฒนาการ บรรลุ

เปาหมาย 

รวม 

ตัวบงชี้ 4.2 10.00 ≥  4 3 2 0 0 2 

 

ขอเสนอแนะ : 

ควรนําขอเสนอแนะตาง ๆ ในแตละตัวบงชี้มากําหนดเปนแผนดําเนินงานในปตอไป 

หลักฐานอางอิง : 

4.2.1 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

4.2.2 รายงานประเมินตนเองปการศึกษา 2548 
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สวนที่ 3 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
ตารางสรุปคะแนนการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน รายมาตรฐาน 

มาตรฐาน นํ้าหนัก คะแนนที่ได ผลการประเมนิ 

1. มาตรฐานดานคุณภาพการใหบริการ 40 5.00 ดีมาก 

2. มาตรฐานดานการบริการวิชาการแกสังคม 20 5.00 ดีมาก 

3. มาตรฐานดานการพัฒนาสํานักและบุคลากร 20 5.00 ดีมาก 

4. มาตรฐานดานการประกันคณุภาพ 20 2.00 ควรปรับปรุง 

รวม  4 มาตรฐาน 100 4.40 ดี 

 

 

จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะเพือ่การพัฒนา รายมาตรฐาน 

จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะเพือ่การพัฒนา 
1.   มาตรฐานดานคณุภาพการใหบรกิาร 
ขอเสนอแนะ : 
จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ เพ่ือใหทราบถึงความพึงพอใจของผูใชบริการ และนํามาปรบัปรุง
แกไข 

2. มาตรฐานดานการบรกิารวิชาการแกสังคม 
จุดแข็ง : 

สถาบันมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการสนับสนุนการเรียนการสอน การเรียนรูดวยตนเอง 

ขอเสนอแนะ : 
1. สงเสรมิการทํากิจกรรมกับหนวยงานภายนอกอยางจริงจังและสมํ่าเสมอ เพ่ือใหเกิดความรวมมือที่เปน

ประโยชนแกทกุฝาย 
2. ศึกษาปญหาและความตองการของชุมชน เ พ่ือใหบริการวิชาการแกชุมชนไดตรงตามความตองการ 

3. มาตรฐานดานการพัฒนาสํานักและบคุลากร 
จุดออน : 
1. ความตองการใชระบบของผูใชงานมีความหลากหลายทาํใหไมสามารถกําหนดความตองการไดชดัเจน

รวมถึงยังขาดการมองภาพรวมในการใชขอมูลรวมกันกับสวนราชการที่เก่ียวของ   ระบบฐานขอมูล

สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นจึงไมสามารถรองรับระบบงานและกระบวนงานของสถาบันไดทั้งหมด 

2. จํานวนบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นยังไม

เพียงพอตอการสนับสนุนการพฒันาระบบสารสนเทศของสถาบันใหได 

3. ทีมที่ปรึกษาจากภายนอกทีด่ําเนนิการพัฒนาระบบฐานขอมูลไมเขาใจลักษณะหรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน

ของสถาบันบางสวน    ทําใหระบบไมสามารถตอบสนองความตองการของผูใชไดสมบูรณ 

4. บุคลากรบางสวนของสถาบันยงัขาดทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไมเขาใจลกัษณะข้ันตอน

การทํางานของระบบ  มีการบันทึกขอมูลเขาสูระบบผิดพลาด   ทําใหผูที่มีสทิธ์ิเขาถึงขอมูลตองเปนผู

ปรับปรุงแกไขขอมูล 

5. หนวยงานราชการภายนอกที่เก่ียวของในการเชื่อมโยงขอมูลไมไดตระเตรยีมการใหพรอมตอการรองรับการ

สงขอมูลจากระบบฐานขอมูลของสถาบัน 
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จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะเพือ่การพัฒนา 
จุดแข็ง : 

1. แผนย ุทธศาสตรของสํานักสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของสถาบัน 

2. สถาบันไดจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินการตามมาตรการดังกลาว 

3. สถาบันไดกําหนดหนวยงานทีร่ับผดิชอบโดยตรงในการบรหิารจัดการสารสนเทศใหครอบคลุมความตองการ

ใชงานและคุณภาพงาน 

4. สถาบันมีระบบเครือขาย (Network ) ทั้งเครอืขายแบบ Wired LAN และ Wireless LAN  ที่ครอบคลุมทัว่ทั้ง

สถาบัน สนับสนุนใหทุกหนวยงานสามารถใชระบบสารสนเทศเชื่อมโยงขอมูลกันไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

ขอเสนอแนะ : 

1. กําหนดใหมีการสงเอกสารใหกรรมการสํานักกอนประชุมอยางต่ํา 7 วัน 

2. มีการประเมินและตดิตามผลการดําเนินงานตามแผนงานภารกิจหลักของสํานักทุกไตรมาสอยางเปนทางการ 

3. ควรมีการพัฒนาบุคลากรโดยจดัฝกอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานทีไ่ดรับมอบหมายใหปฏิบัติ  และ

ฝกฝนใหมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรทีถู่กตอง  เพ่ือปองกันไมใหเกิดความผดิพลาดในการใชงานระบบ 

4. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพ  ความปลอดภยัของขอมูล  และประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ   เพ่ือ

นําไปปรับปรุงระบบใหมีประสทิธิภาพดีข้ึน 

5. ควรมีการจัดทําระบบบรหิารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศเพื่อปองกันการเกิดความเสียหายในรูปแบบ

ตางๆและสามารถฟนฟรูะบบและขอมูลในกรณีที่เกิดความเสียหายได   รวมทั้งควรมีแผนแกไขปญหาจากภัย

พิบัติ(Contingency Plan) และมีการทดสอบตามแผนที่วางไว 

6. ควรมีการแลกเปลี่ยนการเรยีนรูระหวางกัน 

7. ควรมีโครงการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย 

4. มาตรฐานดานการประกนัคุณภาพ 
ขอเสนอแนะ : 

ควรนําขอเสนอแนะตาง ๆ ในแตละตัวบงชี้มากําหนดเปนแผนดําเนินงานในปตอไป 
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รายการหลกัฐานอางอิง ปการศกึษา 2549 
เอกสารหมายเลข ช่ือหลักฐาน 

1.2.1 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.2549 

(ขอมูลจากกองแผนงาน) 

1.3.1 NIDAnet Network Map (แผนผังบริการเครือขายอินเตอรเน็ต) 

1.3.2 ขอตกลงการใหบริการเครือขายอินเตอรเน็ตครบวงจร 

1.3.3 รายการเครื่องแมขายดานเครือขายที่อยูในความดูแลของสายงานโครงสรางพ้ืนฐานและ

เครือขาย 

1.3.4 Traffic Analysis for NIDA October 2005 – November 2006  

1.3.5 จอภาพสถานะเครือขายไรสาย http://it.nida.ac.th 

1.3.6 จอภาพจํานวนผูใช Remote Access Service (Number of RAS-CAT , RAS – NIDA user) 

1.3.7 จอภาพการขอ NetID 

1.3.8 จอภาพสถานะเครือขายไรสาย – สถานะ AP ที่ตดิตออยู – จอภาพสําหรับผูดูแลระบบ 

1.3.9 รายงานการวัดสัญญาณเครือขายไรสาย 

1.4.1 ภาพถายหองปฏิบัติการคอมพวิเตอร 1,2,3,4,5 

1.4.2 สัญญาเชาเครือ่งไมโครคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สญัญาเลขที่ 2/2550 ลง

วันที่ 7 ธ.ค.50 (70 ชุด) , สญัญาเลขที่ 10/2550 ลงวันที่ 26 ก.พ. 50 (130 ชุด) 

1.4.3 รายงานความคดิเห็นผูใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และแบบแสดงความคิดเห็นการใช

บริการหองปฏบัิติการ 

1.4.4 จอภาพระบบ Internal Communication System ที่ชวยในการจองหองปฏิบัติการ 

1.4.5 สถติิการใชงานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

1.4.6 จอภาพการเขา Login ของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

1.4.7 จอภาพการขายโควตาการพิมพและรายงานการขายโควตาการพิมพประจําวนั 

1.4.8 รายงานสรุปการจัดซื้อเครื่องพิมมแบบเลเซอร สัญญาเลขที่ 26/2549  ลงวนัที่ 7 ก.ย. 49 

1.5.1 สรุปผลการดําเนินงานสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปงบประมาณ 2549 สายงานบริการ

คอมพิวเตอรสือ่สารสนเทศและสื่อโสตทัศน 

1.5.2 จอภาพการใชระบบการตดิตอสื่อสาร (Internal Communication System)  

1.6.1 สรุปผลการดําเนินงานสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปการศึกษา 2549 หนวยงานติดตัง้

บริการ และบํารงุรักษาคอมพิวเตอร 

1.6.2 ประกาศสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ เรื่อง รับสมคัรนักศึกษาชวยปฏิบัติงานดาน

คอมพิวเตอร  

1.6.3 ตารางการปฏิบัติงาน Help desk  

1.6.4 รูปถายหอง Helpdesk 

1.6.5 หนาจอภาพ งานHelp desk และงานตดิตั้งบรกิารและบาํรุงรกัษาคอมพิวเตอร  

2.1.1 โครงการการฝกอบรม หลักสตูร “Office Automation”  (ขอมูลจากสวนการเจาหนาที่) 
2.1.2 สําเนาหนังสือเลขที่ ศธ. 0526.10/543 ลว. 20 มี.ค.2550 เรื่อง อาจารยบรรยายวิชา บธ.560 

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหาร ประจําภาคฤดูรอน/2549 

2.1.3 สําเนาหนังสือเลขที่ ศธ. 0526.10/56 ลว. 16 ต.ค. 2549 เรื่อง อาจารยบรรยายวิชา BA.504 

ภาคปกติ โครงการภาษาอังกฤษ 
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เอกสารหมายเลข ช่ือหลักฐาน 

2.1.4 สําเนาหนังสือเลขที่ ศธ. 0526.10/1384 ลว. 18 ส.ค. 2549 เรื่อง อาจารยบรรยายวิชา 

บธ.504  

2.1.5 สําเนาหนังสือเลขที่ ศธ. 0526.10/1495 ลว. 6 ธ.ค. 2549  เรื่อง ขอเชิญเปนผูบรรยายพิเศษ 

2.1.6 สําเนาหนังสือเลขที่ ศธ. 0526.12/809 ลว. 7 มิ.ย. 2549 เรื่อง ขออนุญาตให ผศ.นวลนดา 
สงวนวงษทอง  เปนอาจารยบรรยายพิเศษ 

2.3.1 สรุปรายงานฐานะงบประมาณแยกตามหมวดรายจาย ป 2549  

2.3.2 คา FTES ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (กองบริการการศึกษาคาํนวณจากขอมูลการลงทะเบียน

นักศึกษา  7 มี.ค. 50) 

3.1.1 รายงานการประชุมกรรมการสํานักในป 2549 

3.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี  

3.2.1 แผนยุทธศาสตรของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  

3.2.2 แผนดําเนินงานของสํานักการศกึษาระบบสารสนเทศ  

3.2.3 แผนปฏิบัตริาชการของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ   

3.2.4 ตารางเปรยีบเทียบแผนยทุธศาสตรแตละประเภท   

3.2.5 รายงานการประชุมของกรรมการสํานักและอาจารยในการจดัทาํและทบทวนแผนกลยทุธ 

3.3.1 แผนยุทธศาสตรเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 – 2551 ของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

3.3.2 Data Flow Diagram ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร  

3.3.3 ตัวอยางหนาจอแสดงรายงานสําหรับผูบริหารใชในการตดัสินใจ  

3.3.4 ใบสั่งจาง เลขที่ สศท.จ.37/49  “การจางบาํรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

บํารุงรักษาซอฟแวรงานบริการการศึกษาและระบบงานคลัง”  

3.3.5 Preventive Maintenance Report 

3.4.1 ตารางขอมูลการฝกอบรม สัมมนา  ของบุคลากร  ปการศึกษา 2549 ของสํานักการศึกษา

ระบบสารสนเทศ  

4.1.1 คําสั่งสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศที่ 11/2547   เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

4.1.2 คูมือประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ.2545   

4.1.3 คําสั่งสถาบันบณัฑิตพัฒน บรหิารศาสตรที่ 625/2545 เรื่อง แตงตั้งคณะอนกุรรมการ ประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน 

4.1.4 รายงานการประเมินคุณภาพตนเอง ป 2548 

4.1.5 โครงการประกนัคุณภาพการศกึษาของสถาบนั พ.ศ. 2544  

4.2.1 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

4.2.2 รายงานประเมินตนเองปการศึกษา 2548 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปการศึกษา 2549 หนา 35 จาก 35

รายนามคณะกรรมการ/คณะทํางาน  
 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 

1. ผูอํานวยการสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  ประธาน 

(ผูชวยศาสตราจารย สุทธิชัย  สุทธิทศธรรม) 

2. ผูชวยศาสตราจารย นวลนดา  สงวนวงษทอง  กรรมการ 

3. อาจารยปราโมทย  ลือนาม    กรรมการ 

4. อาจารยอภิรัตน  บุรพิพัฒน    กรรมการ 

5. เลขานุการสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ   กรรมการ 

           (นางภัทรินทร  โลหวัชระกุล) 

6. นางภาวินี  พนัธลาภ                          กรรมการและเลขานุการ 

7. นางทัศนีย  อาดํา     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 




